
V aprilu 2011 je na police slovenskih lekarn prišla prva pošiljka homeopatskih zdravil, ki 
smo jih vsi že predolgo pričakovali. AdriaPharm je v ta, za slovensko homeopatijo 
zgodovinski dogodek, vložila veliko truda in zagonske energije, vse pa je bilo podprto z 
vztrajnostjo in jasno vizijo, ki je skupna ljudem, ki homeopatijo poznajo, cenijo in jo kot 
medicinski sistem zdravljenja brezpogojno podpirajo. 
 
Homeopatska zdravila so našla prostor v slovenskih lekarnah ponovno po 66 letih. To 
posredno priznanje homeopatije je navdušilo magistre farmacije, paciente in ne nazadnje 
tudi zdravnike homeopate ter jim vlilo upanje, da bo sledila dolgo pričakovana zakonska 
ureditev homeopatije za zdravnike, ki imajo dodatna znanja iz homeopatije. 
 
Epilog je sledil po šestih letih, natančneje v decembru 2014, ko so na Skupščini Zdravniške 
zbornice Slovenije izglasovali zgodovinsko odločitev in predlagali ministrstvu za zdravje, da 
se zdravnikom homeopatom ne odvzema več zdravniških licenc. Veselje ob tem dogodku 
je bilo veliko, ampak kratkotrajno. Sedaj je bilo na potezi ministrstvo, ki pa te poteze vse 
do danes ni uspelo (želelo) izpeljati. Sicer je novembra 2018 ministrstvo za zdravje v javno 
razpravo poslalo okvirna izhodišča za Zakon o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih 
oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki bi zdravnikom omogočil zdravljenje s 
homeopatijo in predpisovanje homeopatskih zdravil. Ta predlog pa je po končani javni 
razpravi skočil v neki predal, kjer prebiva še danes, brez epiloga. 
 
V trenutni situaciji epidemije Covid-19 ta zadnji epilog, to tako težko pričakovano zadnje 
dejanje, zaman pričakujemo. Seveda se zavedamo, da so vse sile in vse dogajanje 
podrejeno epidemiji, zato bomo morali s stisnjenimi zobmi pač še malo počakati (kot že 
tolikokrat doslej).  
 
Težko pa je razumeti, zakaj smo še vedno edina in zadnja država v Evropski uniji, kjer 
zdravnikom ni dovoljeno pri zdravljenju uporabljati tudi homeopatije. 
 
Še enkrat pa bi se rada zahvalila požrtvovalnosti in vztrajnosti vodstva AdriaPharm, ki je 
kljub vsem težavam in oviram uspešno registriralo že kar lepo število homeopatskih zdravil 
in tudi s tem potrdilo pomembno vlogo homeopatije v procesu zdravljenja in ohranjanja 
zdravja. 
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